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  ORGANIGRAMA 

 
ÒRGANS DE 

COORDINACIÓ 

COL·LEGIATS 

  

EQUIPS DE CICLE 
 

Grups dels petits 
Beas Secall, Noèlia  

Bolart Xiberta, Merche 
Calderó Solé, Glòria 
Càmara Moya, Irene 

Cañadas Granados, Antonio 
Ferré Salvat, Alèxia 

Romero Jiménez, Susana 
Sáez Obregón, Eva M 
Sánchez Balañà, Sílvia 

Solà Ferré, Marta 

Solís, Esperança 
 

Grup dels mitjans 
Basco Gironés, Josep 
Cardiel Varela, Paula 
Franco Cabré, Maria 

Gil Ripoll, Cristina 
Raduà Blanco, Cristina 

Romero Castro, José Gabriel 
Roselló Curto, Blanca 
Serra Serra, Estefania 

Ferré Just, Pau 

Rodríguez, Eva 
Rofes Barceló, Natàlia 

 
Grup dels grans 

Doncel Aranda, Francisca 
Horra Pueyo, Maria 

Illarramendi Doménech, Mari Jo 
Kostadinova Gadzheva, Yordanka 

Linaje Casado, Sílvia 
Margalef Reverté, M. Dolors 

Monico, Diana 
Olivé Barberà, Jordina 
Paredes Ollé, Marga 

Santana Margalef, Saida 

UNIPERSONALS 

  

COORDINADORS I TUTORIES 
 

Coord. infantil 
Romero Jiménez, Susana 

 
Coord. mitjans 

Roselló Curto, Blanca 
 

Coord. grans 
Kostadinova Gadzheva, Yordanka 

 
Coord. TAC 

Basco Gironés, Josep 
 

Coord. LIC 
Doncel Aranda, Paqui 

 
Coord. riscos laborals 

Beas Secall, Noèlia 
 

Coord. biblioteca 
Paredes Ollé, Marga 

 

Tutories 
Sílvia Sánchez/Esperança Solís -P3A 

Irene Cámara-P3B 
Glòria Calderó-P4A 

Susana Romero-P4B 
Eva Sáez – P5A 

Merche Bolart/Alèxia Ferré- P5B 
Blanca Roselló-1rA 
Paula Cardiel-1rB 

Estefania Serra-2nA 
Cristina Raduà-2nB 

Pau Ferré-3rA 
Natàlia Rofes-3rB 

Margarida Paredes-4tA 
Sílvia Linaje-4tB 

Paqui Doncel -5èA 
Mari Jo Illarramendi-5èB 

Diana Monico-6èA 
 Jordina Olivé-6èB 

 

  
ÒRGANS DE 

GOVERN 

  
COL·LEGIATS 

  

CONSELL ESCOLAR 

 
 presidenta:         
Maria Horra 

cap d'estudis:                 
Cristina Gil 

secretària:  
Cristina Raduà  

 
 represent.  sector mestres:  

Glòria Calderó 
Maria Franco 
Paula Cardiel 

Susana Romero 
Blanca Roselló 

 
represent. sector pares:          

Adell Colomé, Esther 

Monné Gómez, David 

Roca Colado, Llibertat 

Bonmatí López, Joan 

Creus Navarro, Josep 

 
representant PAS:                   

Iolanda Serres 
representant Ajuntament:      

Montserrat Piñero            

  

CLAUSTRE 
Agudo, Tània 

Basco Gironés, Josep 
Beas Secall, Noèlia 

Bolart Xiberta, Merche 
Calderó Solé, Glòria 
Càmara Moya, Irene 

Cañadas Granados, Antonio 
Cardiel Varela, Paula 

Doncel Aranda, Francisca 
Ferré Just, Pau 

Ferré Salvat, Alèxia 
Franco Cabré, Maria 

Gil Ripoll, Cristina 
Horra Pueyo, Maria  

Illarramendi Doménech, Mari Jo 
Kostadinova Gadzheva, Yordanka 

Margalef Reverté, M. Dolors 
Monico, Diana 

Olivé Barberà, Jordina 
Paredes Ollé, Marga 

Raduà Blanco, Cristina  

Rodríguez, Eva 
Rofes Barceló, Natàlia  

Romero Jiménez, Susana 
Roselló Curto, Blanca 
Sáez Obregón, Eva M. 

Sánchez, Jenifer 
Sánchez Balañà, Sílvia 

Santana Margalef, Saida 
Serra Serra, Estefania 
Serres Parra , Iolanda 

Solà Ferré, Marta 
Solís, Esperança 

  COL·LEGIATS 

  

directora:     
Maria Horra  

 
cap d'estudis: 

 Cristina Gil 
 

secretària: 
Cristina Raduà 

  
UNIPERSONAL 

  
directora: 

Maria Horra 

  
ÒRGANS DE 

PARTICIPACIÓ 

  

Serveis Educatius 
Externs 

EAP 
Mª Jesús Laplace 

 
Treballadora Social 

EAP 
Gemma Masdéu 

 
Logopeda CREDA 

Cels Verge 
 

Treballadora Social 
Municipal 

Nando Sampedro 
 

Mediadora/intèrpret 
Municipal 

Rabha Assou 

  

Personal 
d'Administració               

i Serveis 

 
Auxiliar 

Administratiu 
Àlex Benages 

 
Tècnica 

Especialista en 
educació infantil 

Iolanda Serres 
 

Auxiliar 
d'educació 

especial 
Yolanda López i 
Yolanda Triquel 
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2. Objectius de millora 

Educació infantil 

1. Vetllar per l’adquisició de materials didàctics i el seu ús 
 

ACTUACIONS RECURSOS RESPONSABLE/S INDICADOR 

Acabar d’adquirir el 
material manipulable i 
mobiliari que falti pels 
espais d’aprenentatge 

Inventari i revisió del que ja 
es disposa i ampliar el 
ventall de microespais. 

Equip educatiu 
d’Educació Infantil 

Augment de la dotació 
de material dels 
espais. Espais muntats 
i varietat de propostes 
de l’àmbit matemàtic 

Revisar les 

programacions i 

els materials 

didàctics de 

l’àmbit 

matemàtic 

 

Inventari i revisió de 

materials i 

programacions de l’àmbit 

matemàtic. Debat 

pedagògic. 

 

 

Equip educatiu 

d’Educació Infantil 

 

 

Programacions 

definitives i taules de 

material per a cada 

aspecte de la 

matemàtica: 

geometria, lògica, 

mesura i numeració i 

càlcul. 

 
 

2. Millorar la cultura avaluativa del centre 
 

ACTUACIONS RECURSOS RESPONSABLE/S INDICADOR 

Recollir evidències de 
les activitats dels infants 
en els espais 
d’aprenentatge 

Registre d’observacions,  

Càmera fotogràfica, 
treballs elaborats pels 
alumnes 

 

Equip educatiu 
d’Educació Infantil 

Registre amb els acords 
aprovats en cicle i 
claustre 

Anotar les observacions 
de cadascun dels infants 
en els espais en una 
graella, fent atenció a 
l’autonomia, relacions, 
joc lliure i interessos 
individuals 

Graelles d’observació, 
llibretes d’avaluació, 
rúbriques de cada un dels 
espais i mestre d’EE que 
fa observació durant els 
espais en els nens 
susceptibles de tenir 
NESE 

Equip educatiu 
d’Educació Infantil i 
mestre d’EE 

Omplir el 100% de les 
graelles d’observació i 
de registre acordades 
en cicle. 

Posada en comú i 
modificació i/o 
ampliació, si s’escau 

Compartir la informació 
recollida sobre els espais 
d’aprenentatge amb 
tot/es els/les mestres del 
cicle, claustre i 
contrastar-la 

Espais d’intercanvi 
d’informació 

Equip educatiu 
d’Educació Infantil i 
Primària 

1 reunió de coordinació 
setmanal 

Ampliar els informes 
d’avaluació 
quadrimestral, seguint 
els espais creats  

Ítems específics sobre els 
espais 

Equip educatiu 
d’educació Infantil 

Tutors/es 

Referència explícita 
sobre els espais 
d’aprenentatge en els 
informes d’avaluació 
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3. Unificar metodologies de treball de l’equip docent d’Educació 
Infantil 

 

ACTUACIONS RECURSOS RESPONSABLE/S INDICADOR 

Realitzar un document 
dels espais 
d´aprenentatge i establir 
uns acords consensuats 
per totes les membres 
d’EI. 

Material, recursos, 
assessorament i debat 
pedagògic setmanal 

Cap d’estudis 

Coordinadora de Cicle 

Acords metodològics, 
distribucions d’aules i 
documentació del 
procés recollit en un  
document consensuat 

 

 

Primària 

1. Vetllar per l’adquisició de materials didàctics i el seu ús 
 

ACTUACIONS RECURSOS RESPONSABLE/S INDICADOR 

Cercar i adquirir materials 
manipulatius per al treball 
de les àrees 
instrumentals i pels grups 
interactius. 

1,5 hores quinzenals de 
dedicació  

(Al llarg del primer 
trimestre) 

Equip docent de primària 
(organitzat per 
intercicles) 

Llistats de materials 
existents i els de nova 
adquisició 

 

2. Millorar la cultura avaluativa del centre 
 

ACTUACIONS RECURSOS RESPONSABLE/S INDICADOR 

Sensibilitzar el claustre 
de la necessitat de 
millorar els procediments, 
tipus i instruments 
d’avaluació del centre 

Decret 119/2015, de 23 de 
juny  

Ordre ENS/164/2016, de 
14 de juny 

1,5h/quinzenals 

Cap d’estudis 

Claustre 

Documents obtinguts 
fruit del debat 
pedagògic  

 

Formar-se en l’ús del nou 
aplicatiu de gestió 
acadèmica  Esfer@ 

Formació interna de Centre 
(FIC) 

Materials de formació 

1,5h/quinzenals 

Cap d’estudis 

Claustre 

Enquesta i major 
domini del programa 
esfer@ 

 

Continuar aplicant les 
proves d’avaluació 
objectiva interna i aplicar 
propostes de millora 

Models de proves 

2 temps (octubre i maig) 

Cap d’estudis 

Equip docent de primària 

Resultats obtinguts 

Propostes de millora 
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3. Treballar el currículum des d’un enfocament competencial 
 

ACTUACIONS RECURSOS RESPONSABLE/S INDICADOR 

Redissenyar les 
programacions d’àrea 
d’acord amb 
l’enfocament 
competencial 

Coneixements adquirits 

Plantilles UD competencials 

Acords de cicle/nivell 

Equips de nivell/cicle i 
especialistes 

Nombre d’UD de cada 
àrea (d’acord amb 
model programatiu 
competencial) 

Elaborar les rúbriques, 
proves avaluatives 
segons l’avaluació 
competencial 

Intercanvi de materials 
relacionats amb l’avaluació 
competencial i, si s‘escau, 
realització d’una formació 
de centre 

Cap d’estudis 

 

Equip docent de primària 

Rúbriques i graelles 
d’avaluació realitzades 

Vetllar per reprendre el 
Treball per projectes (1 x 
trimestre)  

Reunions quinzenals, 
acords presos al juliol 
compartits amb els 
membres del claustre 

Equip de mestres Diari curricular i 
memòria dels projectes 

Adequar els espais del 
passadís del grup dels 
grans i dels mitjans per 
tal de tenir un lloc de 
treball específic i/o joc 

Adquisició de nou mobiliari i 
material per cada pis 

Equip de mestres amb la 
supervisió de la 
coordinadora 

Espais per desdoblar i 
per treballar en petit 
grup 

Treballar per intercicles 
l’àrea de visual i plàstica 

Habilitar els espais per a la 
lliure circulació guiada  

Equip de mestres de 
cada grup (grans i 
Mitjans) 

Graelles de valoració 

 
 
 

4. Treballar la resolució de conflictes de manera transversal 
 

ACTUACIONS RECURSOS RESPONSABLE/S INDICADOR 

Planificar el projecte de 
convivència (PdC) 
d’acord amb la normativa 
vigent i la realitat del 
centre. 

Resolució ENS/585/2017, 
de 17 de març. 

Document marc Projecte 
de convivència i èxit 
educatiu (2017) 

Coordinadora PdC 

Comissió de Convivència 

Document Projecte de 
convivència i èxit 
educatiu 

Treballar la resolució de 
conflictes de manera 
dialògica 

Ús de la figura del 
mediador 

Comissió de convivència 

Claustre 

Reducció del 
percentatge de 
conflictes 

Casos resolts  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 
 

5.  Utilitzar l’Aula de ciències 
 

ACTUACIONS RECURSOS RESPONSABLE/S INDICADOR 

Planificar el 
desplegament curricular 
per a tot primària per tal 
de garantir un ús de l’aula 

Compromís del claustre 
per a l’ús de l’aula i 
equipament de diferents 
caixes d’experiments 

Dotació mobiliària del 
Departament 
d’Ensenyament. 

Materials adquirits i 
adquisició dels que falten 

Coordinador/a CS 

Equip directiu 

Equip docent primària 

Document  Projecte  

Aula de ciències 

 

6. Millorar l’atenció a la diversitat 

 

ACTUACIONS RECURSOS RESPONSABLE/S INDICADOR 

Realització d’una 
memòria d’EE per 
fer/tenir un registre de les 
actuacions i intervencions 
de l’alumnat que fa ús del 
servei 

Elaboració d’unes graelles  Equip de mestres 
coordinat pel mestre d’EE 

Accés, coneixement  i 
documentació de 
l’alumnat atès 

Realització de 
coordinacions amb els 
serveis externs i 
realització de CAD 
interna tots els divendres 

Calendari de reunions 
obert per a fer la 
coordinació dels diferents 
agents externs 

Mestres d’EE i membres 
de l’ED 

Registre i seguiment 
de les reunions 

 

7. Millorar la cohesió social del centre 

 

ACTUACIONS RECURSOS RESPONSABLE/S INDICADOR 

Treball de cohesió entre 
el personal de centre 

Material adaptat per al 
suport 

Coordinació entre els 
tutors i els mestres que 
efectuen el SEP 

 

Equip docent primària 

Document dels fulls de 
seguiment de cada 
alumne que assisteix 
al SEP 

Organització de la rebuda 
dels mestres (activitats 
de cohesió, traspàs de la 
informació inicial) 

Guió i guia per a tots els 
mestres del claustre 

Reunió inicial amb els 
nous mestres 

Padrí o mestre de 
referència per a fer un 
traspàs continu 

Equip Directiu 

Equip docent primària 

Enquesta per part dels 
mestres  

Creació de la comissió 
rebombori per organitzar 
activitats de cohesió 
docent (1 per trimestre) 

Plàning de les activitats 
que realitza el claustre 

Equip Directiu Número de 
participants en cada 
activitat 
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3. Calendari general del centre 

2 de setembre de 2019. Inici de les activitats del professorat 

12 de setembre de 2019: inici de les classes. 

Del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020: vacances de Nadal. 

Del 6 d’abril al 13 d’abril de 2020: vacances de Setmana Santa. 

19 de juny de 2020: acaben les classes. 

 

Horari dels alumnes Infantil i Primària.- 

Matí.-  de 8,30h. a 12h.  

Tarda.- de 14,30h. a 16h. 

L’horari de reforç escolar, fora de l’horari lectiu, que marca el Departament d’Educació 

serà els dilluns, dimarts i dimecres, de 12h. a 13h. Cada alumne/a 

n’ha de rebre dues hores setmanals. S’informarà a les famílies implicades, a l’inici de curs. 

 

Jornada continuada 

El 20 de desembre de 2019. De  8:30 a 12:30  

Del 8 al 19 de juny de 2020. De 8:30 a 12:30 

Quatre dies de lliure disposició   

 04/11/2019 

24/02//2020 

25/02/2020 

30/04/2020 

Dies de festa local 

25 de setembre de 2019 

29 de juny de 2020 

 

4. Horari general del professorat 

Les hores de treball del professorat és 37 hores i 30 minuts amb la següent distribució: 
  

● Docència: 24 hores, que inclouran: 

o Activitats docents amb grups classe. 

o Activitats de suport: intervenció de dos mestres dins l’aula, 

desdoblaments. 

o Atenció a la diversitat: atenció a grups reduïts, atencions individualitzades, 

reforç dins i fora de l’aula. 

o Activitats de tutoria individual i de grup. 

● Activitats d’horari fix: 6 hores, que inclouran: 

o Coordinació docent: reunions del claustre, de revisió i adequació del projecte, 

de coordinació de cicle o d’intercicles, d’avaluació... 

o Entrevistes amb les famílies 
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o Activitats relacionades amb la col·laboració amb altres 

professionals que intervenen en l’atenció a l’alumnat nouvingut i amb 

necessitats educatives especials. 

o Col·laboració en la realització d’activitats complementàries. 

o Encàrrecs o responsabilitats específiques. 

o Coordinació amb altres centres. 

● Altres activitats relacionades amb la docència: 7 hores i 30 minuts. Entre aquestes 

activitats cal entendre la preparació de classes, correccions, formació permanent, 

reunions pedagògiques, preparació de programacions i d’intervencions educatives 

individualitzades, etc., que no han de ser fetes necessàriament en el centre ni cal que 

tinguin horari fix. 

A més a més, els membres del Consell escolar, assisteixen a les reunions fora de les 

37 hores i 30 minuts. 

 

5. Calendari de reunions i entrevistes amb les famílies 

Reunions. 

En elles es tractaran temes generals d’organització d’aula i d’escola en general.  

La reunió es farà conjunta, a més, després de l’experiència del curs passat, l’Equip Directiu 

continuarà assistint a cada reunió per a presentar-se davant de la comunitat educativa i aclarir 

dubtes si s’escau. 

Nivell Data Hora 

P3 A  
7/10/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,15 h. 

P3 B 

P4 A   
8/10/19 

P4 B 

P5 A  
9/10/19 

P5 B 

1r Primària A   
10/10/19 

1r Primària B 

2n Primària A  
14/10/19 

2n Primària B 

3r Primària A  
15/10/19 

3r Primària B 

4t Primària A   
16/10/19 

4t Primària B 

5è Primària A  
21/10/19 

5è Primària B 

6è Primària A  
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6è Primària B 17/10/19 

 

Entrevistes. Totes les famílies de l’escola estaran convocades per el/la tutor/a del 

seu/seva  fill/a, com a mínim, a una entrevista personalitzada durant el curs. Aquesta 

entrevista es realitzarà prèvia convocatòria de la tutora. Les parts implicades acordaran dia 

i hora si l’hora proposada per la tutora no fos compatible amb la jornada laboral dels 

convocats. 

 

Sempre que ho necessitin, els/les pares/mares o tutors/es podran demanar per 

entrevistar-se amb els tutors/es dels seus fills/es. 

 

 

6. Calendari d’avaluació i lliurament d’informes a les famílies 

 

 
Informes 

 
cicle 

 
Sessió d’avaluació 

(Migdia o tarda) 

 
Lliurament 
d’informes 

1r 

Grup mitjans 2 i 3 de desembre 

20/12/19 

Grup grans 4 i 5 de desembre 

Grup petits 14 i 15 de gener 14/02/20 

2n 

Grup mitjans 16 i 17 de març 

03/04/20 

Grup grans 18 i 19 de març 

 
 

3r 

Grup mitjans 8 i 9 de juny 

19/06/20 Grup grans 10 i 11 de juny 

Grup petits 15 i 16 de juny 

 
La sessió es farà durant dos dies consecutius de 12 a 13.30h 
 
 

7. Programació de les activitats escolars complementàries 

Fa referència a les sortides o activitats que es fan dins del municipi o bé en el centre escolar. I 

es detallen més endavant en aquesta Programació General Anual del centre (PGA). 

Hi haurà una única autorització per les sortides locals, les famílies la signaran en començar el 

curs. 

Totes les sortides pedagògiques fora del municipi se signaran prèviament a cada sortida. Si no 

hi ha autorització, els alumnes no podran assistir a l’activitat o a la sortida pedagògica. Així 
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com tampoc podran venir aquells alumnes que no hagin pagat res – es pot fer 

fraccionat- la totalitat o part dels 90 o 120€ en concepte de material d’escola. 

 

7.1 Sortides 

Infantil 

 SORTIDA DATA CURSOS PREU 

P3 Sortida tardor novembre- Mas 
sabater 

P3 A i B Gratuïta 

Sortida entorn 
proper 

Juny 
Parc sant Jordi - Urb. 
Sant Joan 

P3 A i B Gratuïta 

P4 Ecocamping 
Vinyols 

Novembre P4 A i B Cost del BUS + Activitat 

15€ 

Parc Samà Abril P4 Ai B Aprox. 4 € + bus 

Cambrils, un dia 
de platja 

 

Finals de maig 
 

P4A/P4B Bus preu a concretar. 
Valorem la possibilitat de 
que el bus ens deixi a Salou 
i fer el viatge en golondrina 
fins a Cambrils, on 
gaudirem de la platja i 
dinarem. El bus de tornada 
ens recolliria a Cambrils. 
Hem de concretar aquesta 
posssibilitat quan s’acosti la 
data. 

P5 Rasquera Colònies 26 i 27 de 

març 

 

P5A i P5B Falta concretar autobús i el 

contracte el té la secretària 

(per tant un preu final no es 

té) 

Ara toca festa  (novembre 2019) P5 A i B Cost 4’5 € 

 

 

Primària 

 SORTIDA DATA CURSOS PREU 

1r Teatre en anglès 

Goldilocks 

18 de maig de 2020 1r 6 € 

Concert educatiu 

al Teatre Bartrina 

(Reus) 

29 de gener de 2020 1r i 2n 6€ 

Sortida al 
Cosmocaixa: 
Activitat Clik 

Data pendent de 

confirmar Barcelona, 

1r 3,90€ per nen/a 
+ autobús 
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Visita Bosc 
Inundat 

Cosmocaixa  

Museu Vida Rural 
Espluga de 
Francolí 
“L’aigua en joc” 

Data pendent de 
confirmar 
 

1r Gratuïta 

Descoberta de la 

urbanització Sant 

Joan. 

Data pendent de 
confirmar 

1r Gratuïta 

Activitat ARE 
Laboratori. Vet 
aquí una llum. 

Data pendent de 
confirmar. 
A la biblioteca Xavier 
Amorós 

 

1r Gratuïta 

2n Museu Rural de 

l’Espluga de 

Francolí 

Divendres 15 de 

novembre 

A i B 3,70€ + BUS 

Cosmocaixa 

Tarragona 

Segon trimestre a 

concretar 

A i B BUS 

Colònies Pinar de 

Canyelles 

28 i 29 d’abril A i B  90€ aprox 

Visita a la 

Deixalleria de 

Reus 

Primer trimestre a 

concretar 

 BUS 

Activitat gratuïta 

Teatre en anglès 

Goldilocks 

18 de maig de 2020 2n 6 € 

3r Educació Viària. 

Sortida pels 

voltants de 

l’escola i taller a 

l’aula. 

9 de desembre a la 

classe  

11 de desembre 

sortida pels voltants 

de l’escola 

3r A i B Gratuït 

Taller Canvi 

climàtic 

 

30 octubre 3r A 

6 novembre 3r B 

3r A  

3r B 

4 € /alumne 

Concert Bartrina 11 de febrer de 2020 3r A i B 6 € 

Projecte: canvis i 

continuïtat en el 

temps: La 

Prehistòria a cau 

d’orella i tu... què 

pintes a la 

Prehistòria 

16 de gener 3rA i 17 

de gener 3r B 

3r A i B 4 € 
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Teatre en anglès a 

La Salle 

Ulysses 

18 de maig de 2020 

 

3r A i B 

 

6 € 

 

Sortida a 

l’Espluga de 

Francolí 

4 de març 3r A i B  9 euros per alumne + 

Autobús. 

 

Visita a Mel 

Múria al Perelló 

(o alguna altra 

sortida 

relacionada amb 

medi) 

18 Maig  3r A i B A concretar 

Sortida d’escacs 19 de maig 3r A i B Gratuïta 

4t Espai aigua 24 octubre  4t A i B Gratuït 

Refugi antiaeri La 

Patacada 

2n trimestre pendent 

de confirmar data 

4t A i B 2 euros x alumne 

Concert de 

música Teatre 

Bartrina 

11 de febrer 4t A i B 6 euros x alumne 

Colònies a Cal 

Català Vilanova 

de Prades 

28 i 29 de maig 4t A i B 95 € pot variar segons el 

bus 

Teatre en anglès a 

La Salle 

Ulysses 

18 de maig de 2020 

 

4t A i B 

 

6 € 

 

5è Concert educatiu 

al Teatre Bartrina 

5 de febrer de 2020 5è A/B 6 € x alumne 

Cantània 2020. 

Auditori de 

Barcelona 

8 de juny de 2020 a la 

sessió de les 20h 

5è A/B Gratuït pels alumnes. 

Necessari autocar per 

alumnes i un altre per 

pares/mares/acompanyant

s Però l’escola pagarà el 

bus dels alumnes 

Teatre en anglès a 

La Salle 

Ulysses 

18 de maig de 2020 

 

5è A i B 

 

6 € x alumne 

 

 CRAM (Centre de 

Recuperació 

22 d’Octubre de 2019 6è 194€/grup + bus 
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6è d’Animals Marins) 

Visita a la 

Deixalleria 
Mes d’octubre 6è Gratuït 

Patinatge Desembre Plaça 

Llibertat 

CS Gratuït 

Anem a Concert 5 de febrer a 9:30h 

Teatre Bartrina 

CS 6€/alumne 

Dijous Gras 28 de febrer Primària Gratuït  

Teatre en anglès a 

La Salle 

Ulysses 

18 de maig de 2020 

 

6è A i B 

 

6 € x alumne 

 

Sortida a la platja 

projecte 

“Observadors 

dels mar” 

Mes de novembre 

Mes de febrer/març 

Mes de maig 

6è Preu de l’autocar a 

Tarragona, Cambrils o Salou 

(Segons la platja que ens 

assignin) x3 vegades 

Parades de St 

Jordi 

23 d’abril Plaça 

Mercadal 

6è gratuït 

Museu d’Història 

de Catalunya 

Mes de febrer 6è ?? 

Colònies 27, 28 i 29 de maig 

Vilanova de Sau 

6è 6800 € 

CosmoCaixa  24 d’abril 6è 4 euros + bus 

La guàrdia urbana 

i el civisme 

Pendent de 

confirmar dates  

6è gratuït 

 

 
Nombre d’acompanyants en les sortides 

Per als centres públics, la relació màxima d'alumnes/mestres, professors o 

acompanyants per a les sortides ha de ser la següent:  

En activitats d’1 dia Ràtio Activitats amb pernoctació Ràtio 

Educació Infantil,  10/1 Educació infantil,  8/1 

Cicle inicial i cicle mitjà  15/1 Cicle inicial i cicle mitjà  12/1 

Cicle superior  20/1 Cicle superior  18/1 

 

Amb caràcter excepcional, el director o directora del centre, escoltat el consell 

escolar, i amb motivació adequada i valorades les implicacions de seguretat i de 

protecció dels alumnes, podrà, per a una activitat concreta, acordar el canvi 

d'aquestes relacions màximes. Si no es compleixen aquests requisits, no es pot 

superar la relació establerta amb caràcter general. 
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Acompanyants per sortides fora de municipi: 

Primària. Les tutores, especialistes i suports de primària. 

Educació infantil. Les tutores, especialistes i  suports que intervenen en el cicle. 

Si fa falta més acompanyants per a complir la normativa, els podran acompanyar 

famílies voluntàries a excepció de les colònies en què només podran anar mestres. 

No es podrà realitzar cap sortida amb menys de 2 acompanyants, un dels quals haurà 

de ser necessàriament mestre. 

Quan aquestes activitats afectin tot el claustre al complet, s’hauran de comunicar 

prèviament a la inspecció d’educació i si comporten l’alteració del calendari escolar, 

caldrà l’autorització prèvia del director o la directora dels serveis territorials. 

L’horari de les activitats programades i aprovades pel consell escolar respectarà, en 

la mesura del possible, l’horari setmanal del professorat. 

Dins del municipi 

Les sortides que es portin a terme dins de la ciutat de Reus seran els familiars 

voluntaris que acompanyaran a les tutores i els alumnes voluntàriament. 

 

8. Famílies a les aules 

Prèvia planificació de les tutores i especialistes, es convida a les famílies a entrar a les 

classes dels seus/seves fills/es  i participar en el desenvolupament d’activitats generals i 

ordinàries que es fan al centre. Aquest curs s’han programat, per nivells, les següents: 

 

PARTICIPACIÓ  FAMÍLIES CURS 19/20 P3 

    PROPOSTA/ACTIVITAT   GRUP DATA (setmanal, 
anual, esporàdica...) 

        QUI PARTICIPA 

 
conta contes 

 
P3 

 

setmanal els pares expliquen un conte de 
forma individual a la resta de la 
classe 

classe oberta de música  
P3 

 

anual tots els pares de l’aula a la 
vegada 

classe oberta de 
psicomotricitat 

P3 esporàdica un grupet de pares 

circulació lliure espais 
d’aprenentatge 

P3,P4,P5 setmanal dos pares de cada aula podran 
circular pels espais 
d’aprenentatge 

 

 



 

15 
 

PARTICIPACIÓ  FAMÍLIES CURS 19/20 P4 

    PROPOSTA/ACTIVITAT   GRUP DATA (setmanal, 
anual, esporàdica...) 

        QUI PARTICIPA 

 
PARTICIPACIÓ EN ESPAIS I 
AMBIENTS  

 

P3/P4/P5 

 1 
SESSIÓ  SETMANAL   
(CALENDARI PREVI) 

Els familiars podran gaudir de com 
es desenvolupa l’activitat als 
diferents ambients del parvulari. Es 
fixarà un calendari on es podran 
convocar setmanalment un nombre 
de famílies per acompanyar als 
alumnes en la lliure circulació pels 
diferents ambients. 

ESPAI DE 
CARACTERITZACIÓ PER 
CARNAVAL 

 
P3/P4/P5 

 

Setmana de carnaval Es facilitarà a les famílies un espai 
on poder caracteritzar i maquillar 
als nens i nenes la setmana  de 
carnestoltes. 

ACOMPANYANTS EN 
SORTIDES MUNICIPALS 

P3/P4/P5 

 

Quan sigui necessari Famílies voluntàries 

 

PARTICIPACIÓ  FAMÍLIES CURS 19/20 P5 

    PROPOSTA/ACTIVITAT   GRUP DATA (setmanal, 
anual, esporàdica...) 

        QUI PARTICIPA 

 
PARTICIPACIÓ EN ESPAIS I 
AMBIENTS  

 

P3/P4/P5 

 1 
SESSIÓ  SETMANAL   
(CALENDARI PREVI) 

Els familiars podran gaudir de com 
es desenvolupa l’activitat als 
diferents ambients del parvulari. Es 
fixarà un calendari on es podran 
convocar setmanalment un nombre 
de famílies per acompanyar als 
alumnes en la lliure circulació pels 
diferents ambients. 

 

 

PARTICIPACIÓ FAMÍLIES CURS 19/20 1r 

 

    PROPOSTA/ACTIVITAT   GRUP DATA (setmanal, anual, 
esporàdica...) 

        QUI PARTICIPA 

Sessió de ciència en família 
 

1r 
 

Setmanal. Cada setmana una 
família voluntària. 

Les famílies proposen un 
experiment per realitzar 
amb l’alumnat. 
Seria convenient fer un 
assessorament a les famílies 
amb el tipus d’experiments 
(que no resultin molt 
complicats). 
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Esmorzar dels fruits de la 
tardor 
 

1r i 2n 
 

Anual. 
Matí de l’esmorzar. 

Les famílies voluntàries 
ajuden amb la preparació 
de les fruites. 

Ajudants de cuina 1r i 2n 
 

Esporàdica. 
Als voltants de la Mona. 

Algunes famílies voluntàries 
ajuden en l’elaboració de la 
mona si es creu oportú. 

Tallers de Carnaval 1r, 2n i 3r 
 

Anual. 
Tarda de Carnaval. 

Les famílies ajuden a 
dinamitzar els tallers de 
Carnaval: manicura, 
maquillatge, perruqueria, 
disseny d’un complement. 

Classe oberta d’anglès 1r Anual. 
Dues sessions de grup partit 
per a cada grup-classe. 

Les famílies assisteixen a 
una sessió ordinària de 
llengua anglesa per tal de 
mostrar com es treballa a 
l’aula. 

Exposició d’anglès oberta a 
les famílies 

1r 
 
 

Anual. 
Una setmana durant el curs. 

Es prepararà alguna 

exposició temàtica amb els 

treballs que han realitzat els 

alumnes a partir d’un conte 

treballat a l’aula. 

 

 

PARTICIPACIÓ FAMÍLIES CURS 19/20 2n 

 

    PROPOSTA/ACTIVITAT   GRUP DATA (setmanal, anual, 
esporàdica...) 

        QUI PARTICIPA 

Escenografia i decorats de 
l’obra de teatre 

2n Anual. 
Sessions abans de la 
representació teatral 
programada. 

Famílies voluntàries. 
 

Classe oberta a les famílies 
en els tallers d’escriptura 

2n Dues sessions de grup partit 
per a cada grup-classe. 

Les famílies assisteixen a una 
sessió de taller d’escriptura per 
tal de mostrar com es treballa a 
l’aula. 

Recital de poemes 2n Anual.  
Durant el curs assistiran a 
l’aula les famílies voluntàries. 

Les famílies voluntàries 
preparen un poema que 
recitaran junt amb el seu fill/a. 
Posteriorment elaboraríem un 
llibre amb tots els poemes i les 
fotografies. 

Esmorzar dels fruits de la 
tardor 
 

1r i 2n 
 

Anual. 
Matí de l’esmorzar. 

Les famílies voluntàries ajuden 
amb la preparació de les fruites. 

Ajudants de cuina 1r i 2n 
 

Esporàdica.  
Als voltants de la Mona. 

Algunes famílies voluntàries 
ajuden en l’elaboració de la 
mona si es creu oportú. 
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Tallers de Carnaval 1r, 2n i 
3r 
 

Anual. 
Tarda de Carnaval. 

Les famílies ajuden a dinamitzar 
els tallers de Carnaval: manicura, 
maquillatge, perruqueria, 
disseny d’un complement. 

Classe oberta d’anglès 2n Anual. 
Dues sessions de grup partit 
per a cada grup-classe. 

Les famílies assisteixen a una 
sessió ordinària de llengua 
anglesa per tal de mostrar com 
es treballa a l’aula. 

Cicle “SpecialGuests” 2n 
 
 

Anual. 
Sessions durant tot el curs en 
funció del nombre de famílies 
voluntàries i dels contes 
programats 

Famílies voluntàries assisteixen 
a l’aula explicant un conte en 
llengua anglesa escollit per 
l’especialista. 

 

 

PARTICIPACIÓ FAMÍLIES CURS 19/20 3r 

    PROPOSTA/ACTIVITAT   GRUP DATA (setmanal, anual, 
esporàdica...) 

        QUI PARTICIPA 

Contes en família 
 

3r 
 

Setmanal.  
Cada setmana una família 
voluntària. 

Les famílies acompanyen els 
seus fills/es mentre 
expliquen un conte als 
companys/es. 

Ajudants de cuina 3r 
 

Esporàdica.  
Als voltants de la Castanyada i 
de la Mona. 

Algunes famílies voluntàries 
ajuden a fer panellets i/o la 
mona si es creu oportú. 

Mòbils a plàstica 3r Anual. 
Durant unes 4 sessions de 
plàstica. Primer trimestre. 

Les famílies voluntàries 
ajuden als alumnes de 3r a 
crear els seus mòbils que 
després s’exposaran.  

Tallers de Carnaval GM 
 

Anual. 
Tarda de Carnaval. 

Les famílies ajuden a 
dinamitzar els tallers de 
Carnaval: manicura, 
maquillatge, perruqueria, 
disseny d’un complement. 

Tarda de racons d’anglès 3r Anual. 
Dues sessions de grup partit 
per a cada grup-classe. 

Les famílies assisteixen a 
una sessió de llengua 
anglesa on els alumnes 
estan organitzats en grups i 
realitzen diferents tasques. 
Els voluntaris ajuden en el 
desenvolupament de les 
diferents tasques. 

Panellets 3r 30 d’octubre familiars dels alumnes 
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PARTICIPACIÓ  FAMÍLIES CURS 19/20 4t 

    PROPOSTA/ACTIVITAT   GRUP DATA (setmanal, anual, esporàdica...)         QUI PARTICIPA 

Realització de maquetes 

 

4t 

 

Anual. 
Quatre dijous per la tarda  
Octubre i novembre 

familiars dels alumnes 

Tallers de Carnaval GG 21 de febrer 2-3 famílies/nivell 

 

 

PARTICIPACIÓ  FAMÍLIES CURS 19/20 5è 

 

    PROPOSTA/ACTIVITAT   GRUP DATA (setmanal, anual, 
esporàdica...) 

        QUI PARTICIPA 

Conferències Català 
 

5è 
 

Primer trimestre Famílies dels alumnes 

Tallers de Carnaval GG 21 de febrer 2-3 famílies/nivell 

“FilmingEnglish” 5è Primer trimestre Famílies dels alumnes 

 

 

PARTICIPACIÓ  FAMÍLIES CURS 19/20 6è 

 

    PROPOSTA/ACTIVITAT   GRUP DATA (setmanal, anual, 
esporàdica...) 

        QUI PARTICIPA 

Conferències Castellà 
 

6è 
 

1r Trimestre 
  

Famílies dels alumnes 

Tallers de Carnaval CS 21 de febrer 2-3 famílies/nivell 

 

EN TOTS ELS CURSOS DE PRIMÀRIA, LES FAMÍLIES TAMBÉ PODEN PARTICIPAR 

SEGONS EL PROJECTE ESCOLLIT PEL GRUP CLASSE (UN PER CURS MÍNIM) 

 

9. Projectes i propostes per a la millora de l’èxit educatiu 

Grups interactius. Es mantenen les franges horàries dels Grups Interactius (GI), per tal de 

donar la mateixa cobertura i disposar de més nombre de voluntariat. Només es treballarà, de 

moment, per l’àrea de matemàtiques, 1r a 6è de primària. 
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Tertúlies literàries Pedagògiques. Es porta a terme de P4 fins a 6è. Consisteixen 

en el fet que un grup d’alumnes, més reduït que el grup-classe, es reuneix periòdicament al 

voltant d’un llibre de la literatura clàssica, reconegut internacionalment com a tal, per a 

reflexionar i dialogar. És un espai on es promou la literatura i la cultura. La capacitat 

d’aprendre no és qüestionada. Cap capacitat per llegir, comprendre o formular opinions és 

posada en dubte. Està demostrat científicament que millora la comprensió lectora de qui ho 

practica. 

Ambients d’aprenentatge. S’ha iniciat aquest curs passat a EI, la valoració és molt positiva i 

per aquest curs s’ampliaran els espais i es milloraran amb materials nous (ja s’havia d’haver 

fet), un altre objectiu és implementar-los a la primària (CI) en els propers cursos, s’han mogut i 

modificat espais.  

El Projecte de convivència. Es continua fent l’elaboració del projecte de convivència. Es 

contemplen les accions que el centre educatiu ha de desenvolupar per capacitar tots els 

alumnes i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva dels 

conflictes. En el nostre centre, com a CdA que som, basarem la convivència en el model 

dialògic de resolució de conflictes que es fonamenta en el diàleg com a eina que permet 

superar les desigualtats. En el tractament del conflicte, pren protagonisme el consens entre 

totes les parts implicades, especialment l'alumnat sobre les formes de convivència, generant 

un diàleg compartit per tota la comunitat en tot el procés normatiu. Aquest model involucra a 

tota la comunitat mitjançant el diàleg que permet descobrir les causes i els orígens dels 

conflictes per solucionar-los des de la mateixa comunitat molt abans que apareguin. Per tant, 

aquest abordatge, es concentra en la prevenció dels conflictes mitjançant la creació d'un clima 

de col·laboració, en el qual les persones participen tant en la creació de les normes de 

funcionament de l'escola com de la forma per resoldre els conflictes. Creant així un major 

enteniment i sentit per a totes les persones involucrades. 

S’ha d’implementar en el marc del seu Projecte educatiu, com a molt tard, el març de 2020.  

 

Ball parlat de Marcos Vicente. Continuïtat.  

S’hauria de començar a treballar a 4t de primària i es continua a 5è. El representen per les 

festes de Sant Pere del curs vigent i les de Misericòrdia del curs següent. 

Es treballa curricularment i en horari lectiu l’expressió oral, la música i la coreografia. L’AMIPA 

hi aporta el treball d’una professional del teatre i d’una professional de música, així com la 

supervisió d’un director de teatre. 

El Ball de Marcos Vicente va ser un ball parlat popular de Reus (1878) d'argument senzill i 

planer, dins de la categoria de balls de bandolers, i amb l'argument d’una història de pirates 

que ens parla de l’eterna lluita entre el bé i el mal. Explica la història d’aquest personatge 

valencià, que renega dels seus i fa mil malifetes, fins que per casualitat es retroba amb les 

seves filles que havia abandonat, recapacita i abandona la seva vida delictiva. (Extret del 

projecte del Ball Parlat de Marcos Vicente) 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A0leg
https://ca.wikipedia.org/wiki/Conflicte
https://ca.wikipedia.org/wiki/Consens
https://ca.wikipedia.org/wiki/Comunitat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Escola
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Cantània. Hi participa normalment l’alumnat de 5è. És una actuació a l’Auditori de 

Barcelona. Durant tot el curs les escoles de Catalunya inscrites treballen una obra.  El Mestre 

de música rep tres sessions de formació obligatòria a l’auditori. 

 

 “L’escacs a l’escola”. Són com la vida en miniatura, un joc en el qual cadascun dels 

«personatges» (peces) té unes capacitats i unes limitacions i es demostra que, si es volen 

aconseguir grans objectius (en aquest cas, guanyar la partida), s’ha de treballar en equip. (text 

extret del Portal d’XTEC) 

Aquest projecte ja està consolidat al centre i ja es disposa d’un grup de mestres format per a 

dur a terme amb facilitat. S’imparteix de 1r fins a 6è. Aquest any s’ha iniciat a P5 

 

“FilmingEnglish” (Film-based English teaching in primary). Projecte de la URV. Participen 

2 escoles: Esc.  Arrabassada i La Vitxeta. El projecte es basa en fer un curtmetratge en 

anglès, desenvolupant altres aspectes de les pròpies de l’àrea. Per a dur-ho a terme 

col·labora alumnat de la URV assistint a les sessions d’anglès de l’alumnat de 5è durant el 1r 

trimestre. 

 

“Coneixement de l’entorn”. Treball per projectes: Des del curs 19-20, les àrees de medi 

social i natural a l’etapa d’educació primària, a l’Escola La Vitxeta es treballaran per projectes. 

El claustre de mestres gràcies a la formació rebuda i, a les dinàmiques dutes a terme pel grup 

impulsor de l’escola, ha acordat i dissenyat aquesta nova opció metodològica a l’escola, 

diferent del treball que es duia a terme fa uns cursos on es feia un projecte anual. 

El treball per projectes ajuda als infants a aprendre a aprendre, els motiva a descobrir i, el més 

important, afavoreix un aprenentatge significatiu. 

Natació. “Cap nen sense saber nedar”. Aquest curs farà natació els alumnes de 1r i 

2n  Activitat que promou l’ajuntament. Es porta a terme de novembre a maig, els dimecres al 

matí. Van en autobús amb les tutores i dos  acompanyants. Degut als problemes de piscina el 

grup de 1r farà un intensiu el mes de maig per així poder iniciar el curs 20/21 només els 

alumnes de 1r amb el calendari habitual de l’Ajuntament. 

 

“Espai de comunicació”. Al vestíbul, en les diferents pissarres, suros i vidre, s’hi anuncien 

les audicions musicals que sonen a les entrades i sortides de l’escola i del pati, les dates 

d’aniversaris de l’alumnat i una frase, trimestral com a novetat per aquest curs, amb ànim de 

crear reflexió i informacions vàries respecte a circulars, sortides, entre d’altres.  

La distribució de les informacions es faran de la següent manera:  

● Suro: Decàleg del pati, organigrama del centre, comissions mixtes i infografia del PdD 

● Vidres de l’entrada: Un costat de la porta hi ha les informacions de l’AMIPA i a l’altre 

les circulars de l’escola. 

● Pissarres: costat passadís d’Infantil, es penjarà la cançó de la setmana (que aquest 

curs seran consensuades en el consell d’alumnes) i l’ús que es vol donar és per a 

https://agora.xtec.cat/escola-lavitxeta/tag/escola-nova-21/
https://agora.xtec.cat/escola-lavitxeta/tag/escola-nova-21/
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penjar informacions, activitats, exposicions, invitacions, etc, del Cicle 

d’Educació Infantil, aniversaris del mes. 

Els títols escrits - en lletres imantades - no es poden moure ni canviar, si convé més lletres per 

a confegir un títol, les podeu demanar a secretaria. 

Els alumnes de 4t fan les felicitacions dels alumnes per l’escola. 

La frase de la setmana es treballa a l’àrea d’Educació en valors, tots els cursos. 

Les circulars de l’escola o dels tutors es penjaran al vidre de l’entrada principal, a més, 

d’enviar-ho per correu electrònic. 

 

Escola Nova XXI. El grup impulsor ha de presentar a l’assemblea de comissions mixtes les 

valoracions i conclusions de la visió de centre que es va fer el curs passat per part de les 

famílies, alumnes i mestres. Per enguany, l’equip impulsor i 2 membres de l’equip directiu 

estan inscrits al  Seminari d'Equips de Centres de la xarxa d'Escoles en Transformació 

Educativa. 

 

Xarxa CB12. Des del curs passat, l’escola forma part de la Xarxa de Competències Bàsiques, 

al territori 12, concretament. 

“La Xarxa de Competències Bàsiques (Xarxa Cb) és una modalitat de formació i 

desenvolupament professional docent basat en l’aprenentatge entre iguals i en xarxa, 

promoguda pel Departament d’Educació, dins el seu pla de formació permanent. La Xarxa Cb 

està formada per equips docents de centres d’educació infantil, primària, secundària i 

batxillerat que volen iniciar, mantenir o consolidar processos de reflexió-acció en equip i en 

xarxa per transformar l’escola en un espai que afavoreixi l’aprenentatge i ajudi els docents a 

millorar el seu desenvolupament professional i als centres a constituir-se en organitzacions 

que aprenen. Actualment està formada per més de 700 centres, tant de primària com de 

secundària, organitzats en xarxes territorials, i implica més de 10.000 docents.” Extret 

d’xtec.cat. 

 

Hort escolar  a  infantil i primària. Tots els nivells participen de la creació i el conreu de 

l’hort. Un assessor pagat per l’AMIPA ens hi acompanya i assessora. També, a les hores 

d’esbarjo, es poden fer tasques de manteniment, treure herbes, regar, condicionar hotel 

d’insectes, etc. S’iniciarà un espai d’hort al pati d’infantil 

 

Patis. S’ha de vetllar pel manteniment dels espais creats i tenir cura del material que hi ha pel 

joc, fer-ne un bon ús. 

Periòdicament, cada curs farà una batuda, degudament preparats, per tal de netejar els patis, 

recollida dels estris i brossa.  

Cada curs ha de treballar el decàleg que es va fer en el consell d’alumnes i els vigilants de pati 

han de vetllar per a que es respecti. 
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Robòtica. Es faran tallers de robòtica, un per trimestre a tota la primària (de 1r a 6è), l’objectiu 

és, a través del constructivisme, elaborar creacions per a desenvolupar capacitats i 

competències. 

 

10. Atenció a la diversitat 

Tal i com diu el DECRET 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el 

marc d'un sistema educatiu inclusiu, normativa de referència en aquest apartat, i es vol 

avançar en l'objectiu de fer possible una educació per a tots en el marc d'un sistema educatiu 

inclusiu. 

 

Un dels principis rectors del sistema educatiu català, “la cohesió social i l'educació inclusiva 

com a base d'una escola per a tothom”. (Llei d'educació 12/2009) 

 

Definició: 

L'atenció educativa a l'alumnat comprèn el conjunt de mesures i suports destinats a tots els 

alumnes, amb la finalitat d'afavorir el seu desenvolupament personal i social i perquè avancin 

en l'assoliment de les competències de cada etapa educativa i la transició a la vida adulta, en 

el marc d'un sistema educatiu inclusiu. 

 

L’organització serà la següent: 

Tal i com s’exposa en el PdD, com a un objectiu estratègic, l’atenció a la diversitat 

s’organitzarà de la següent manera: 

La CAD, Comissió d’atenció a la diversitat, estarà formada per la professional de l’EAP, 

l’educador/a social, la treballadora social, els Mestres d’Educació Especial i els tutors i/o 

coordinadors, si s’escau, i presidida per la directora. Es realitzaran  en dimarts de 12 a 13.30h. 

Dos cops al mes, que no coincidiran, ni seran consecutives es farà la CAD i una altra la CAS. 

A la CAD es prenen decisions respecte a l’atenció, el seu seguiment i les mesures 

necessàries, ja siguin universals - per a tots els alumnes en tots els entorns, accions 

preventives i proactives - mesures i suports addicionals -atenció específica als aprenentatges, 

accions flexibles, temporals i preventives -  i mesures i suports intensius – singularitats 

individuals, accions d’alta intensitat i llarga durada -. 

Totes aquestes mesures es poden dur a terme entre d’altres amb:  

Amb els següents suports:  

Recursos personals, metodològics i materials – inclosos els tecnològics– i també els ajuts 

contextuals i comunitaris. I mesures organitzatives: agrupaments d’alumnes. 

S’elaborarà un pla d’atenció a la diversitat pel curs, va quedar pendent del curs passat. 
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Es consensuen unes pautes de seguiment i avaluació entre tota la comissió 

d’atenció a la diversitat, així com una línia de treball per tenir les informacions més rellevants 

dels alumnes que perduraran en la seva escolarització al centre. 

Establiment, amb l’ajuda de l’EAP, d’unes graelles d’observació i detecció de primeres 

necessitats respecte a la consolidació del procés de la Lecto-escriptura als cursos baixos (P5 i 

Cicle Inicial) 

Es prioritza, sempre que sigui possible, l’atenció d’aquest l’alumnat dins del grup-classe, però 

amb la justificació pertinent, podran fer-ho fora del grup-classe. Mai no es farà amb un/a 

alumne/a sol/a, sinó en grup reduït de 2, 3 o 4 nens/es.  

SEP. Suport escolar personalitzat. El Suport Escolar Personalitzat és un recurs de millora 

que s'emmarca en el conjunt d'actuacions que el Departament d'Ensenyament impulsa per a 

l'assoliment de l'èxit escolar de tots els alumnes, amb la finalitat de contribuir a donar resposta 

a les necessitats individuals d'aprenentatge de cada nen i de cada nena. 

El suport a l'alumnat d’educació infantil de quatre i cinc anys es fa dins del seu horari lectiu. A 

l’alumnat de primària es dona en dues opcions diferents: 

● La intervenció de més d’un mestre dins de l’aula per afavorir el seguiment de tot 

l'alumnat. 

● L’ampliació horària. Dos dies a la setmana, per a aquells alumnes que creiem que els 

pot anar bé. El grup d'alumnes que reben aquest suport són els dels cicle inicial i cicle 

superior de l’educació primària. Els mestres que donen aquest suport  formen part de 

l’equip docent i juntament amb el seu tutor/a dissenyen la programació i participen en 

la seva avaluació.  

Les famílies d’aquest alumnat signaran un document d’autorització. 

Estudi assistit. La major part del pressupost del PEE (Pla Educatiu d’Entorn) de la ciutat de 

Reus, es destina a contribuir a millorar l’èxit educatiu d’escoles i instituts, mitjançant aquesta 

activitat. Envia a les escoles monitoratge per a impartir aquest suport. 

Rebrà aquest suport l’alumnat de cicle mitjà. Les famílies d’aquest alumnat signaran un 

document d’autorització. Aquesta activitat s’inicia a mitjans de novembre per problemes aliens 

a l’escola. 

 

Desdoblaments. Per tal de garantir un major respecte al seu ritme i assolir els objectius 

mínims, el centre té una organització horària amb un mínim de 7-8 desdoblaments setmanals. 

Aquesta mesura té 2 objectius: l’atenció més individualitzada dels alumnes i crear espais i 

moments de interrelació amb tot el nivell. 
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11. Festes a l’escola 

La tardor. Alumnat 

El Programa el fa 3r de primària 

Els fruits de La tardor 

Recollida i exposició de fruits de l’època el cicle inicial. 23 d’octubre 

Esmorzar de fruits de l’època. Hi participa tota l’escola. 29 d’octubre 

La logística de la festa a càrrec de cicle superior. 

Panellets. Cicle mitjà. Els elabora i se’ls menja.  

La castanyada. 31 d’octubre. Famílies i alumnat 

Matí. Cicle inicial rep a la Castanyera al vestíbul i a continuació, visita les classes d’Educació infantil. 

Tarda. Tant infantil com primària, canten i ballen danses. És un acte obert a les famílies. En acabar 

les danses, l’alumnat es queda per a fer la castanyada amb les famílies. Es mengen castanyes, 

comprades i torrades per l’AMIPA. Quan soni la música tothom a la seva aula. 

Nadal. Famílies i alumnat 

Concerts: 18/12/19 des de P3 fins a 1r i 19/12/19 de 2n a 6è. En el concert: 4t i 6è canten en anglès, 

2n i 5è en castellà i la resta de nivells en català. 

Programa, invitació i felicitació per a totes les famílies a càrrec de l’alumnat de 5è 

15/12/2018. Trobada de tions, coincidint amb la Marató. Organitzat per l’AMIPA 

5/12/2019 Pessebre. L’AMIPA prepara la infraestructura i l’alumnat les figures, mobiliari, natura i 

habitatges. 

Amic invisible. Cicle superior 

“Fer  cagar el tió”. Des de P3 fins a 4t. El compren les especialistes per primària i per  infantil el propi 

cicle. 

Dia mundial de la Pau a les escoles DENIP. 30 de gener. Alumnat 

Es treballarà a nivell curricular. Es farà exposició en diferents espais de l’escola d’allò que s’hagi 

treballat. 

L’exposició es muntarà el dia 27 de gener de 2020. 

Carnaval 

20/02/20 Dijous gras. Primària fa una sortida (es repartiran els grups per diferents espais del voltant. 

21/02/20. Tota l’escola, tallers de Carnaval amb voluntariat de famílies. 

Dia mundial de la poesia. 21 de març. 

4t prepara cartell i programa 

Cada grup classe prepararà una poesia i l’exposarà al vestíbul entre el 19 i 20 de març. 

El claustre valorarà si es fa un treball amb les famílies voluntàries donat que 21 de març cau en 

dissabte. 

Dia de la mona. 3/04/20   

Dies previs. Cada grup classe dissenyarà i comprarà els ingredients per a fer la seva mona.  
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Dia 3. Exposició al gimnàs. A les 10, quan tothom l’hagi visitat, cada grup es menjarà la mona a la 

seva classe.  

Tarda. Jocs tradicionals. La mestra d’E. F. és l’encarregada d’aconseguir-los. L’alumnat de 6è, 

repartit entre els jocs, i acompanyats d’un/a mestre/a, té cura del bon funcionament. La resta 

d’alumnat gaudeix d’aquests jocs. 

Al final de la sessió, l’alumnat de 6è és l’encarregat que tot quedi recollit en el gimnàs. 

Sant Jordi. Famílies/escola 

L’alumnat de 6è prepara el programa  

Del 30 al 3 d’abril l’alumnat fa el punt de llibre. El mateix dia es lliuren a la comissió per a que en 

seleccioni tres i els compacti en un. 

Dia 23 d’abril. Venda de roses a càrrec de l’alumnat de 6è. 

Participació en les activitats de la biblioteca Xavier Amorós. 

Cada grup-classe regala un llibre a un altre grup - classe. 

Comiat alumnat de 6è. Dijous 11 de juny 

L’organitzen les famílies de 6è d’acord amb les tutores. 

Invitació per a les famílies i professorat a càrrec de l’alumnat de 6è. 

 

Festa fi de curs. Famílies/escola. Divendres 12 de juny 

Actuació de tot l’alumnat 

Sopar d’escola amb les famílies (pendent de valorar) 

 
 

12.   Consell escolar 

És el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i avaluació 

general de les seves activitats) i  hi són representats els diferents sectors que configuren la 

comunitat educativa : equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament, i personal de serveis.  

Ens reunim a començament i final de curs, un cop per trimestre, com a mínim i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. Les dates 

previstes per aquest curs són les següents: 26 d’octubre, 24 de gener, 21 de març, 23 de maig 

i un altre el 26 de juny. 

 

13.   Claustre 

El claustre del professorat és l’òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de 

l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre. És 

integrat per tots els mestres, personal PAS i el presideix la directora del centre. 

Es convocaran periòdicament en dijous, 1 al mes aproximadament, però durant el mes de 

setembre se’n fan més per respondre a les necessitats d’engegar el curs i acollir 

adequadament a tot el claustre. 
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14.   Consell d’alumnes 

El Consell d´alumnes  està format pels/per les delegats/des de classe des de 1r fins a 6è de 

Primària i pel Consell de direcció, a excepció de la secretària. Els delegats/des són elegits 

democràticament pels companys/es de classe per a que els representin i cada dos consells 

d’alumnes es variarà el delegat per tal de garantir el màxim de participació a tot l’alumnat. 

Aquest curs, com a novetat, per a un millor rendiment i optimització de les hores dels mestres, 

es faran els consells d’alumnes fora de l’horari lectiu, els dimecres de 12 a 13, si els alumnes 

no es queden al menjador, s’avisarà amb antelació i els germans tindran acollida gratuïta. 

Es tractaran temes que preocupin o per fer propostes que considerin interessants tant per part 

de mestres com per part d’alumnat. Les dates proposades són: 16 d’octubre, 20 de 

novembre, 18 de desembre, 5 de febrer, 11 de març, 15 d’abril, 13 de maig i 17 de juny. 

 

15.   Equip de coordinació pedagògica/Consell de direcció 

L’Equip de coordinació pedagògica format per la cap d’estudis (tot i que la secretària 

només hi va si el punt del dia ho requereix) i les coordinadores de cicle.  

Es reuneixen els dimecres o dijous de 12 a 13, per a debatre i prendre decisions pel que fa al 

funcionament general del centre.  

 

16. Comissió de convivència 

D’acord amb la Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s’estableix l’elaboració i 

la implementació del Projecte de convivència en els centres educatius dins el marc del 

Projecte educatiu de centre, els centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya 

han de tenir implementat el Projecte de convivència en el marc del seu Projecte 

educatiu, com a molt tard, el març de 2020. 

El Projecte de convivència ha de reflectir les accions que el centre educatiu desenvolupi per 

capacitar tots els alumnes i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió 

positiva dels conflictes. En aquest sentit, el Departament d'Ensenyament posa a l'abast de tots 

els centres educatius una aplicació informàtica amb elements de diagnosi, orientacions i 

recursos per elaborar-lo. 

Les accions han de ser abordades des de tres nivells diferents: valors i actituds, resolució de 

conflictes i el marc organitzatiu. Així mateix, aquestes accions han d’anar adreçades a la 

millora de la convivència en tres àmbits diferents, aula, centre i entorn, en el benentès que la 

permeabilitat entre aquests tres àmbits d'intervenció afavoreix la transferència 

d'aprenentatges, valors, actituds i hàbits relacionals. 

Hi ha una comissió mixta de convivència, les seves funcions són: 

- col·laborar en la planificació, l’aplicació i el seguiment del Projecte de 

convivència. 

 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=781530&language=ca_ES
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El seguiment i l’avaluació corresponen a la direcció del centre, amb la col·laboració 

de la comissió de convivència, el claustre i el suport del consell escolar. L’avaluació s'ha de fer 

a partir dels indicadors d’avaluació elaborats per a cada objectiu específic. 

El Projecte de convivència té com a missió assegurar i garantir la participació, la implicació i el 

compromís de tota la comunitat escolar, ajudar cada alumne a relacionar-se amb si mateix, 

amb els altres i amb el món i potenciar l’equitat i el respecte a la diversitat de l’alumnat en un 

marc de valors compartits. 

 
 

17. Participació de les famílies 

La col·laboració i la participació de les famílies dels alumnes és imprescindible per assolir els 

millors resultats educatius de l’escola i contribuir a la millor integració escolar i social de 

l’alumnat, un dels eixos vertebradors de la Comunitat d’Aprenentatge. 

Entrada de les famílies a les aules. Tal i com s’ha exposat en el punt 8 d’aquesta PGA, hi 

ha la relació d’entrades de les famílies. 

Comissions mixtes de treball. Aconsegueixen en una mateixa dinàmica tant l’acceleració 

dels aprenentatges instrumentals com el foment de la solidaritat.  

Són formades per pares/mares i mestres. Es crearan el 1r trimestre de cada curs i es 

reiniciaran en finalitzar el curs. 

L’objectiu de les comissions mixtes és: 
 

● Conèixer i analitzar les necessitats del centre i de l’entorn.  
● Establir les prioritats dels somni en funció dels recursos actuals i del potencial en un 

futur immediat.  
● Vetllar per a que els somnis expressats  per la Comunitat educativa es compleixin. 

 
 
Menjador escolar. AMIPA 

El  Consell escolar és l’òrgan que va  sol·licitar al Consell Comarcal l’autorització per la 

prestació del Servei de Menjador Escolar per part de l’AMIPA i qui ha d’aprovar en el Pla 

Anual el funcionament d’aquest servei.  

El subministrament d’aquest servei el fa “APPEL CATERING” de Reus.  

La contractació de l’equip de Monitores el  gestiona l’AMIPA. 

L’horari de menjador i monitoratge ocupa la franja horària de 12 fins a les 14:30h. 

El sistema de pagament dels usuaris esporàdics, serà: 

● En efectiu, al despatx de l'AMIPA el mateix dia que s'utilitza el servei  

● Es cobra per domiciliació bancària entre l’1 i el 5 de cada mes a mes vençut. 

Només es cobra el mes en curs a aquelles famílies que no faciliten número de compte bancari 

i ho paguen en efectiu. Aquestes famílies hauran de pagar entre el dia 01 i 05 el mes en curs. 

El preu d’alumnes fixes ( és fix qui es queda 3 o més dies) és de 6,20€ 

El preu d’alumnes esporàdics és de 6,80€ 
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En cas de no assistir al menjador, només es retornarà l’import del menú ( 2,40 €), 

però se li continuarà cobrant el monitoratge (3,80€.). Aquest cost no l'assumeixen les famílies 

becades  malgrat no cobrar res de l'Ajuntament de Reus. 

Existeix la “Comissió de menjador” que vetlla perquè es compleixin els objectius que s’han 

proposat aconseguir i que figuren en el  “Projecte de menjador”.   

 

Aquest curs hi ha el repte de millora de l’espai de menjador. 

 

Activitats extraescolars. AMIPA 

L’AMIPA organitza i gestiona les següents activitats extraescolars, en franja de migdia i de 

tarda. 
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Migdia: 

Dansa  (P4 i P5) 

Judo  

Música SENSIBILITZACIÓ (P4 i P5) 

Petits artistes SENSIBILITZACIÓ (P4 i P5) 

Robòtica (P4 i P5) 

Dansa 2 (1r) 

Dibuixa, pinta i crea! (1r, 2n i 3r) 

Judo  

 

 

Tarda: 

 

Anglès DLL/DC 

Anglès DM/DJ  

Gimnàstica Rítmica (P4, P5, 1r i 2n) 

Iniciació a l'esport (P4 i P5) 

Natació 

Street Dance (P4 i P5) 

Vitxetem (P3 i P4) 

Vitxetem (P5 i 1r) 

AnglèsDLL/DC(De 1r a 6è) 

Anglès DM/DJ(De 1r a 6è) 

Atletisme(1r, 2n i 3r) 

Atletisme(4t, 5è i 6è) 

Bàsquet (1r i 2n) 

Bàsquet (3r, 4t, 5è i 6è) 

Desenvolupem la intel·ligència(1r, 2n, 3r i 4t) 

Futbol Aleví (5è i 6è) 

Futbol Aleví + LLIGA(5è i 6è) 

Futbol Benjamí (3r i 4t) 

Futbol Benjamí + LLIGA(3r i 4t) 

Futbol Femení(3r, 4t, 5è i 6è) 

 

 

 

 

 

 

 

Petits artistes INTRODUCCIÓ (1r) 

Robòtica  (1r i 2n) 

Robòtica (3r i 4t) 

Robòtica  (5è i 6è) 

Teatre (1r, 2n i 3r) 

Teatre (4t, 5è i 6è) 

MÚSICA 1+ INSTRUMENT (2n)  

MÚSICA 2 + INSTRUMENT (3r i 4t) 

Música INTRODUCCIÓ + Roda d'instruments (1r) 

 

 

 

 

Futbol Prebenjamí(1r i 2n) 

Futbol Prebenjamí + LLIGA(1r i 2n) 

Gimnàstica Rítmica (P4, P5, 1r i 2n) 

Gimnàstica Rítmica (3r, 4t, 5è i 6è) 

Natació 

Pàdel(1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è)  

Street Dance (1r i 2n)  

Street Dance (3r, 4t, 5è i 6è) 

Teatre(1r, 2n i 3r) 

Teatre(4t, 5è i 6è) 

Tennis(1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è) 

Vitxetem(P5 i 1r)
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18. Programa de salut escolar 

● Revisions bucodentals. Tots els anys a 3r  i 6è de primària 

● Vacunació a l’alumnat de 6è de primària. Administrades per la infermera de pediatria  de 

l'ABS del CAP Llibertat que porta la vacunació escolar de la vostra zona. El Departament de Salut 

administrarà les vacunes als centres escolars segons el calendari de vacunacions vigent a 

Catalunya (Ordre SLT/175/2016, de 20 de juny, que modifica el Decret 95/2014, d’1 de juliol, pel 

qual s’estableix el calendari de vacunacions sistemàtiques).  

L’objectiu de la vacunació al centre docent és facilitar l’accés a la vacunació i continuar amb el 

calendari de vacunacions que s’inicia a la infància.  

Les vacunes que s’administren a sisè curs d’educació primària són les següents:  

● La vacuna contra el virus del papil·loma humà (VPH), que s’administra en dues dosis i 

únicament a les noies.  

● La vacuna contra l’hepatitis A (HA), que s’administra en dues dosis.  

● La vacuna contra la varicel·la (V), que s’administra en dues dosis als nois i a les noies que 

no hagin passat la malaltia ni hagin rebut la vacuna. En cas que un/a nen/a estigui vacunat 

amb una dosi, se li n’administrarà la segona.  

● La vacuna contra el meningococ C conjugada (MC), que s’administra en una única dosi. La 

pauta actual de vacunació contra el VPH és de dues dosis (tres dosis si s’administra a 

partir dels 14 anys).  

Des del curs passat, s’utilitza la vacuna contra el VPH nonavalent. Aquesta vacuna, incorpora 

protecció contra cinc tipus addicionals de papil·lomavirus no presents en les vacunes utilitzades 

fins ara. Això permetrà augmentar la cobertura contra més tipus de papil·lomavirus causants de 

càncers.  

D’altra banda, es manté la vacunació contra l’hepatitis A (abans, vacunació antihepatítica AB), ja 

que els nois i noies ja estan vacunats contra l’hepatitis B.  

El calendari actual recomana l’administració d’una dosi de la vacuna MC als 11-12 anys per tal de 

millorar la protecció contra la malaltia meningocòccica en els adolescents.  

Per tal de portar a terme la vacunació, és imprescindible l’autorització de les famílies i portar el 

llibre de vacunes el dia pertinent. 

 

 

19. Avaluació.  

L’avaluació  dels alumnes ha de ser contínua, formadora i formativa, amb la  finalitat de detectar les 

dificultats tan bon punt es produeixin, esbrinar-ne les causes i prendre les mesures necessàries a fi 

que l'alumne pugui continuar amb èxit el seu aprenentatge.  
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L'alumne ha d'estar informat en tot moment del seu progrés per tal d'orientar el seu rendiment cap 

a l’èxit escolar i poder prendre, amb l'ajut dels mestres, decisions per millorar. De la mateixa 

manera, les famílies han de tenir informació  sobre el procés d'aprenentatge dels fills, referenciats al 

nivell exigit, i rebre orientacions per ajudar-los a millorar, amb pautes de l’acció  educativa per 

aplicar en l’àmbit familiar i amb el seguiment conjunt d'aquest treball per les famílies i l'escola, si 

escau.  

Els informes escrits són l'element habitual de comunicació. 

 

 
Avaluació de CB de 6è d'educació primària.  

Aquesta prova es basarà en les competències bàsiques lingüístiques, matemàtiques i la 

competència de coneixement del medi natural, que cal haver assolit en acabar aquesta etapa 

educativa. El resultat de la prova no tindrà efecte ni en l'avaluació final de l'alumnat ni en la decisió 

de passar a l'ESO. 

Aquest curs serà el 20, 21 i 22 d’abril de 2020. 

L'avaluació de sisè d'educació primària es una avaluació externa de caràcter formatiu i orientador 

que mesura el grau d'assoliment de competències bàsiques en acabar l'educació primària i facilita 

informació als centres dels punts forts i febles en l'adquisició de les competències de l’alumnat. 

Constitueix un instrument per a la millora dels resultats de l'alumnat, afavoreix la transició de 

l'educació primària a l'educació secundària obligatòria i permet disposar d'informació sobre el 

sistema educatiu català. 

L’equip de mestres de cicle superior garantirà que l’alumne de 6è que en el curs següent iniciï 

l’etapa d’educació secundària  i no hagi superat satisfactòriament alguna de les àrees de llengua i 

matemàtiques, realitzi durant l’estiu activitats de reforç d’aquestes àrees. 

 

20. Coordinació entre primària i secundària.   

Amb la finalitat de garantir una adequada transició dels alumnes entre l'etapa d'educació primària i 

la d'educació secundària obligatòria, els equips directius dels instituts i de les escoles d'on 

procedeixi l'alumne planificaran la realització de les sessions de coordinació necessàries per tal 

d'assegurar la continuïtat i la coherència del procés educatiu i de l'itinerari formatiu de l'alumne, 

acordant criteris d'actuació comuns i compartits. Entre els aspectes rellevants que la coordinació 

entre centres vinculats han de transmetre hi ha: 

● Coneixement de l'alumne (desenvolupament personal, situació familiar, capacitats i 

habilitats bàsiques). 

● Concreció i desenvolupament del currículum (priorització d'objectius i continguts, 

estratègies didàctiques i metodològiques i criteris d'avaluació dels alumnes). 

● Organització del centre i dels alumnes, dins dels plantejaments d'escola inclusiva. 
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● Treball conjunt d'escola i institut per establir els criteris per a l'elaboració de les activitats de 

reforç d'estiu dels alumnes de 6è d'educació primària que no han superat satisfactòriament 

alguna de les àrees de llengua i matemàtiques. 

Seguiment del procés d'adaptació a l'institut dels alumnes de 1r d'ESO. En el traspàs 

d'informació dels alumnes (cal que aquest traspàs d'informació es faci abans del 30 de juny) a 

petició de la direcció del centre d'educació secundària, les escoles han de lliurar: 

● una còpia de l'historial acadèmic, de l'informe individualitzat i de l'informe dels resultats de 

la prova d'avaluació de 6è d'educació primària, comptant amb la col·laboració de l'EAP en 

el traspàs d'informació referida als alumnes amb necessitats educatives especials. 

● la relació dels alumnes que han de fer les activitats de reforç d'estiu i una còpia de les 

activitats encomanades. Aquestes activitats es tindran en compte en l'avaluació inicial de 

1r d'ESO.  

 

21. Formació interna de centre 

Dins de les Xarxes de Competències Bàsiques del Departament d’Educació (XCB12) aquest curs 

es fa un intensiu sobre l’avaluació competencial, el grup impulsor d’EN21 agafarà l’encàrrec com a 

grup impulsor de les XCB12, 2 mestres aniran a TGNA per després transmetre-ho al grup impulsor 

i després passar-ho a la resta del claustre. 

El curs passat es va fer un taller del treball per projectes per tal d’establir un concepte i línies 

úniques de treball del centre. El balanç fou molt positiu i és per aquest curs es vol donar continuïtat 

però sense repetir respecte el que es faci a la XCB12. 

 

22. Adhesió a campanyes solidàries 

Gloor fundació. recollida de roba, calçat, mantes…destinades a l’ajuda de nens i nenes 

necessitats al nostre país.  

La Fundació La Marató de TV3, creada el 1996 per la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals amb la missió de fomentar i promoure la recerca biomèdica d'excel·lència, així com la 

sensibilització social sobre les malalties que es tracten al programa televisiu la Marató de TV3. 

Degut a l’emergència climàtica així com la necessitat de donar-ho a conèixer, un grup espontani de 

Reus juntament amb la jove cambra, ens hem ajudat per a fer una batuda de neteja de les nostres 

rieres i voltants de l’escola. 

Es farà una divulgació des de diferents àmbits per a conscienciar i fer participar el màxim de gent 

possible. La data concretada és el 27 d’octubre. 


